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تقديم

باالطــاع علــى التقاريــر الوطنيــة التــي أعدتهــا الــدول العربيــة األعضــاء بمنظمــة 
المــرأة العربيــة لبيــان التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ منهــاج عمــل بيجيــن بعــد عشــرين عامــًا 
مــن إعانــه، تبيــن حصــول المــرأة العربيــة علــى مكتســبات مهمــة خــال الســنوات 
القليلــة الماضيــة تبــدو مواكبــًة للتطــور النوعــي فــي االهتمــام بقضايــا المــرأة، مــن 
منظــور حقوقــي عــام إلــى منظــور يهتــم بدمــج النــوع االجتماعــي فــي كافــة الهيــاكل 

االجتماعيــة والسياســية فــي الدولــة. 
الســنوات  بــرزت خــال  للمــرأة  أساســية  لمطالــب  اســتجابًة  المكتســبات  تلــك  وتأتــي 
األخيــرة فتضمنــت مســتجدات تشــريعية طــال انتظارهــا علــى صعيــد صياغــة قوانيــن 
لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنح الجنســية عن طريق األم، وحق المرأة في الســفر 
بــدون إذن الولــي وتعديــل القوانيــن المتعلقــة بالشــرف. فضــا عــن تبنــي إجــراءات جــادة 
ختــان  مثــل  العربيــة  المجتمعــات  بعــض  فــي  المتأصلــة  الضــارة  العــادات  لمحاربــة 

اإلنــاث والــزواج المبكــر.  
دمــاج المــرأة فــي  كذلــك تضمنــت الجهــود الوطنيــة محاربــة ظاهــرة تأنيــث الفقــر واإ
االقتصــاد الوطنــي وتمكينهــا اقتصاديــا عبــر أدوات مختلفــة. كمــا شــملت إجــراءات 
دراج احتياجاتها  مختلفة لدعم المشاركة السياسية للمرأة وشغلها المناصب القيادية، واإ
فــي السياســات العامــة للــدول وبــرز االتجــاه نحــو تبنــي الموازنــات المســتجيبة للنــوع 
نشــاء هيئــات لمراقبــة التمييــز ضــد  االجتماعــي واســتحداث وحــدات تكافــؤ الفــرص واإ
المــرأة. كمــا تمكنــت المــرأة العربيــة مــن اقتحــام مجــاالت جديــدة مثــل المشــاركة فــي 

مجــال حفــظ الســام. 
غيــر أن مــا تقــدَّم ال يعنــي حصــول المــرأة علــى كافــة حقوقهــا؛ فــا تــزال المــرأة العربيــة 

تواجــه العديــد مــن التحديــات التــي ســوف نتناولهــا فــي معــِرض آخــر.
ويســعد منظمــة المــرأة العربيــة أن تلقــي الضــوء فيمــا يلــي علــى أهــم المكتســبات التــي 

حصلــت عليهــا المــرأة العربيــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة.
                                                              السفيرة مرفت تالوي
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مشــاركة المــرأة األردنيــة فــي بعثــات قــوات حفــظ الســام الدوليــة حيــث تــم إشــراك  �
المنتســبات لجهــاز األمــن العــام ببعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام منــذ عــام 
2007، وبلــغ عــدد النســاء اللواتــي شــاركن فــي مهمــات حفــظ الســام حتــى اآلن 

)38( امــرأة. 
منــح الموظــف )الرجــل( الــذي ُيــرزق بمولــود إجــازة أبــوة براتــب كامــل مــع العاوات  �

لمــدة يوميــن لاعتنــاء بالزوجــة )األم(، وذلــك وفقــا لنظــام الخدمــة المدنيــة لعــام 
 .2013

إطــاق "خطــة عمــل النــوع االجتماعــي والتغيــر المناخــي" انطاقــا مــن أن العاقــة  �
بيــن التنميــة المســتدامة والنــوع االجتماعــي وتغيــر المنــاخ هــي عاقــة وطيــدة 
دارة المــوارد  نظــرًا للــدور الهــام الــذي تلعبــه المــرأة فــي معالجــة القضايــا البيئيــة واإ
الطبيعيــة. وبذلــك تكــون األردن أول دولــة عربيــة تدمــج مفهــوم النــوع االجتماعــي 

فــي السياســة الوطنيــة للتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والتكيــف معــه.
ســن قانــون "الحمايــة مــن العنــف األســري" عــام 2008. ويهــدف القانــون إلــى  �

منــع كافــة أســاليب العنــف الموجهــة إلــى أفــراد األســرة وبخاصــة المــرأة. وُيعــد أول 
قانــون يصــدر علــى مســتوى الوطــن العربــي ويلــزم بالتبليــغ عــن العنــف.

إدراج العامات في المنازل تحت مظلة قانون العمل. �
إنشــاء شــبكة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة تحــت مســمى "شــمعة" كآليــة وطنيــة  �

ــة فــي مجــال العنــف ضــد المــرأة.  للتنســيق بيــن الجهــات العامل
تصنيف اإلحصاءات والبيانات الرسمية على أساس النوع االجتماعي.  �

   أهم مكتسبات املرأة األردنية
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إنتــاج موازنــة مســتجيبة للنــوع االجتماعــي )أي تراعــي احتياجــات المــرأة(، وارتفــاع  �
النســبة المئويــة المقــدرة لإلنــاث مــن إجمالــي النفقــات العامــة المخصصــة لألجهــزة 

المدنية.
ارتفــاع نســبة عضويــة النســاء فــي المجالــس البلديــة مــن )27.4%( فــي عــام  �

2009 إلــى )35.9%( فــي عــام 2013.
ارتفــاع نســبة عضويــة النســاء فــي مجلــس النــواب مــن )6.4%( فــي عــام 2009  �

إلــى )12%( فــي كل مــن عامــي 2012 و2013.
إلــى  �  2004 عــام  فــي   )%14.1( مــن  النســاء  بيــن  األميــة  نســبة  انخفــاض 

.2012 عــام   )%9.9(



7

أهم مكتسبات املرأة اإلماراتية

إطاق االستراتيجيــة الوطنية لتمكيـن وريادة المرأة 2015-2021، والتي تمثل  �
إطــارًا عامــًا للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، فــي 
وضــع خطــط وبرامــج عملهــا مــن أجــل جعــل المــرأة متمكنــة، رياديــة، مبــادرة، 

وإلشــراكها فــي العمليــة التنمويــة المســتدامة بمــا يحقــق جــودة الحيــاة لهــا.
صــدور قــرار عــام 2012 بإلزاميــة التمثيــل النســائي فــي جميــع مجالــس إدارات  �

الشــركات والهيئــات الحكوميــة فــي الدولــة.
تحــوز المــرأة اإلماراتيــة مــا نســبته )66%( مــن الوظائــف الحكوميــة، مــن بينهــا  �

جانــب  إلــى  القــرار  باتخــاذ  المرتبطــة  العليــا  القياديــة  الوظائــف  مــن   )%30(
انخراطهــا فــي وظائــف مهمــة فــي القــوات النظاميــة بالقــوات المســلحة والشــرطة. 

ارتفــاع عــدد صاحبــات األعمــال اإلماراتيــات خــال عــام 2013 إلــى نحــو 20  �
ألــف صاحبــة عمــل بنســبة نمــو بلغــت )100%( مقارنــة بعــام 2011.

خــاص  � نظــام  واســتخدام  بالبشــر،  االتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  تأســيس 
لمراقبــة قضايــا الهجــرة والجــوازات لرصــد جرائــم االتجــار بالبشــر بمــا فــي ذلــك 
تشــديد المراقبــة علــى دخــول النســاء مــن البلــدان التــي تســجل أعلــى نســب االتجــار 

بالنســاء فــي شــبكات االســتغال الجنســي. 
إنشــاء محكمــة لألســرة ومكتــب لتســوية المنازعــات األســرية عــام 2014، ونقــل  �

القضايــا ذات الصلــة بالطــاق والرؤيــة والنفقــة واإلعالــة والخافــات الزوجيــة 
وغيرهــا مــن الشــئون المرتبطــة باألســرة إليهــا.

دخــول المــرأة اإلماراتيــة المجــال القضائــي عــام 2008 بعــد إجــراء تعديــات جــادة  �
تعلقــت بقوانيــن العمــل فــي القضــاء.
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انخفاض نسبة األمية بين النساء إلى أقل من )1%( عام 2013. �
ارتفــاع نســبة المــرأة الناخبــة مــن )17.6%( عــام 2006 إلــى )46%( عــام  �

.2011
تحوز المرأة 4 حقائب وزارية في التشكيلين الوزاريين لعامي 2008 و2013. �
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أهم مكتسبات املرأة البحرينية

الخدمــات  � كافــة  توفــر  متكاملــة  اقتصاديــة  كحاضنــة  "ريــادات"  مركــز  تدشــين 
اإلداريــة واالســتثمارية والتدريبيــة واالستشــارية التــي تحتــاج إليهــا المــرأة للدخــول 

فــي مجــال ريــادة األعمــال. وقــد تــم افتتاحــه رســميًا عــام 2013. 
امتاك المرأة البحرينية )29%( من عدد السجات التجارية. �
الموافقــة علــى مشــروع قانــون يســمح بمنــح الجنســية البحرينيــة ألبنــاء المواطنــة  �

حالــة المشــروع إلــى الســلطة التشــريعية. المتزوجــة مــن أجنبــي، واإ
إلغــاء المــادة التــي كانــت تلــزم الزوجــة الحصــول علــى موافقــة الــزوج الســتخراج  �

جــواز الســفر. 
إدمــاج مكــون المــرأة فــي برنامــج عمــل الحكومــة والميزانيــة وتحويــل الميزانيــة  �

العامــة للدولــة إلــى ميزانيــة ترصــد إدمــاج احتياجــات المــرأة وتكافــؤ الفــرص عنــد 
اإلعــداد والتنفيــذ.

إنشــاء وحــدات تكافــؤ الفــرص فــي العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات الرســمية  �
الخــاص. والقطــاع 

موافقة الســلطة التشــريعية -من حيث المبدأ- على مشــروع قانون حماية األســرة  �
مــن العنف.

تنفيــذ برنامــج يهــدف إلــى تأســيس قاعــدة بيانــات موحــدة وشــاملة لحــاالت العنــف  �
األســري مــن النســاء والفتيــات، وذلــك لاســتفادة مــن البيانــات واإلحصائيــات فــي 

إعــداد التقاريــر والبحــوث المحليــة واإلقليميــة والدوليــة والخطــط المســتقبلية.
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 تضميــن الخطــة االســتراتيجية اإلعاميــة 2013-2018 إنشــاء قنــاة تليفزيونيــة  �
خاصــة بقضايــا المــرأة.

الموافقة على اقتراح بإنشاء مركز رياضي للمرأة. �
فوز 4 نساء في انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة.  �
تشــغل المــرأة 4 مناصــب وزاريــة اليــوم )وزارة التنميــة االجتماعيــة- وزارة الثقافــة-  �

وزارة شــئون اإلعــام- األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للمــرأة(.
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   أهم مكتسبات املرأة التونسية

نــص الدســتور الجديــد، الــذي تــم إقــراره عــام 2014، علــى المســاواة والتناصــف  �
وتكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن والمواطنــات وعلــى واجــب الدولــة فــي حمايــة 

النســاء مــن العنــف.
العمــل علــى إعــداد قانــون شــامل يحيــط بجميــع الجوانــب المتعلقــة بمســألة العنــف  �

المســلط علــى المــرأة: الوقايــة والحمايــة واإلحاطــة والــردع.  
إعــادة تفعيــل "االســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن الســلوكيات العنيفــة داخــل األســرة  �

وفــي المجتمــع: العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي عبــر مراحــل العمــر" 
والتــي تهــدف إلــى التصــدي لمختلــف أشــكال العنــف القائــم علــى أســاس النــوع 

االجتماعــي والتوعيــة بخطورتهــا والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف. 
إفراد قضايا العنف الزوجي بفضاءات مستقلة داخل المحاكم. �
إتمــام إجــراءات المصادقــة علــى ســحب التحفظــات بشــأن اتفاقيــة القضــاء علــى  �

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو(.
تقديــم العديــد مــن الخدمــات مــع مراعــاة بعــد النــوع االجتماعــي فــي مجــاالت  �

مختلفــة مثــل الصحــة اإلنجابيــة والجنســية، وذلــك أثنــاء أزمــة الاجئيــن علــى 
الليبيــة. التونســية  الحــدود 

النــص علــى االلتــزام بحمايــة حقــوق المــرأة والتصــدي للصــور النمطيــة لهــا فــي  �
اإلعــام، وذلــك كشــرط للحصــول علــى رخصــة إنشــاء إذاعــة أو تلفــزة. 

وضــع برنامــج عمــل للحــد مــن تأنيــث الفقــر مــن خــال إحــداث برنامــج الدعــم  �
االقتصــادي للنســاء التــي تعيــل أســرها عبــر تمكينهــا مــن تمويــل مشــاريع صغــرى. 
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تســمية أول امــرأة لتولــي منصــب والــي )محافــظ( عــام 2003، بعــد أن ظــل  �
المنصــب حكــرًا علــى العنصــر الرجالــي لعــدة عقــود. 

وصول نسبـــــة الـــــنساء في الســـــلك القضــــائــــــي إلى )33.29%( خـــــــال السنـــــــة  �
القضائيــة 2013-2012.
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أهم مكتسبات املرأة اجلزائرية

المصادقــة علــى ميثــاق المــرأة العاملــة الــذي يحــدد التزامــات كل األطــراف المعنيــة  �
بترقيــة تشــغيل المــرأة ويســعى العتمــاد نظــام الحصــص )الكوتــا( لمنــح المــرأة 

نصيــب عــادل فــي المناصــب القياديــة. 
اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة، تقــوم علــى عــدة ركائــز  �

منهــا إدراج المســائل المتعلقــة بمناهضــة التمييــز والعنــف بــكل أشــكالهما فــي 
النظــام التعليمــي عبــر مختلــف مراحلــه بمــا فيــه التعليــم العالــي.

نجــاز دليــل حــول المتخصصيــن  � إنشــاء قاعــدة بيانــات حــول العنــف ضــد المــرأة واإ
فــي مجــال مكافحــة العنــف ضــد المــرأة. 

تمكين األم من إعطاء جنسيتها ألبنائها.  �
دراج أســماء مرشــحات ضمــن القوائــم االنتخابيــة  � تبنــي نظــام الحصــص )الكوتــا( واإ

لتتــراوح حســب عــدد المقاعــد مــا بيــن )20%( إلــى )%50(. 
�  )6( البالغيــن  والفتيــان  الفتيــات  لجميــع  التعليــم  إجباريــة  علــى  الدســتور  نــص 

كاملــة.  ســنة   )16( إلــى  ســنوات 
نــص القانــون المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضيــة أن الممارســة البدنيــة والرياضيــة  �

حق لكل المواطنين دون تمييز حســب الســن أو الجنس.
تمثل المرأة الجزائرية ما نسبته )29.4%( من مجموع القوى العاملة.  �
انخفاض نسبة البطالة بين النساء من )19.2%( عام 2010 إلى )%16.3(  �

عام 2013.
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إنهاء أمية 1.208.780 مواطنا، )80%( منهم من النساء.  �
وصول النسبة المئوية لمشاركة المرأة الجزائرية في البرلمان إلى )%31.6(.  �
المرأة ترأس 4 أحزاب سياسية. �



15

   أهم مكتسبات املرأة السودانية

توجيه )30%( من القروض االئتمانية في مجال تمويل األصغر إلى النساء. �
تأسيس صندوق لضمان المشروعات الصغيرة للمرأة.  �
زيــادة مشــاركة المــرأة فــي الخدمــة العامــة؛ فأصبحــت تبلــغ حوالــي )%29.5(  �

مــن قــوة العمــل.
تشــكيل لجنــة وطنيــة للمــرأة والســام وتدريــب العديــد مــن النســاء الســودانيات فــي  �

مجــال فــض النزاعــات وبنــاء ثقافــة الســام فــي الداخــل. 
دماج النوع االجتماعي في عدد من الوزارات والمؤسسات  � إنشاء وحدات للمرأة واإ

التمويلية.
إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي فــي سياســات واســتراتيجيات الدولــة المختلفــة  �

وفــي المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة والمؤسســات التمويليــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص.

وضــع خطــط لواليــات إقليــم دارفــور لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة مــن أجــل حمايــة  �
النساء.

اســتصدار قــرار مهنــي مــن المجلــس الطبــي يمنــع ممارســة ختــان اإلنــاث بواســطة  �
العامليــن فــي المهــن الصحيــة. 

جــازة قانــون  � صياغــة مســودة قانــون لمنــع ختــان اإلنــاث فــي عــدد مــن الواليــات واإ
منــع ختــان اإلنــاث فــي واليتــي جنــوب كردفــان والقضــارف.

انخفــاض نســبة ختــان اإلنــاث فــي الفئــة العمريــة )10-14( مــن )72%( فــي  �
عــام 2006 إلــى )34.6%( فــي عــام 2010.
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أهم مكتسبات املرأة السورية

مشــاركة المــرأة الســورية فــي صياغــة الدســتور الجديــد مــن خــال لجنــة وطنيــة  �
قانونيــة سياســية. 

ــة فــي إطــار القانــون المدنــي دون تمييــز بينهــا  � تمتُّــع المــرأة بأهليــة قانونيــة كامل
وبيــن الرجــل. 

إســهام البرنامــج الوطنــي لتمكيــن المــرأة والحــد مــن الفقــر فــي إحــداث مرصــد للفقــر  �
خاص بالنســاء. 

اعتمــاد اســتراتيجية واضحــة تربــط بيــن السياســات االقتصاديــة اإلنمائيــة الكليــة  �
والحــد مــن التمييــز النســبي والنوعــي فــي المجتمــع. 

إلزامية توفير التأمين الصحي لجميع العامات والعاملين في الدولة.  �
تفعيــل مدونــة الكشــف المبكــر عــن الســرطانات النســائية واســتهداف النســاء فــي  �

القــرى بالتثقيــف والتدريــب. 
إعــداد مصفوفــة تنفيذيــة لمشــاريع إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي وتعزيــز المســاواة  �

بين الجنســين وتضمين تلك المشــاريع في الخطة الخمســية 2015-2011.
صياغــة اســتراتيجية وطنيــة لتحصيــن المــرأة ضــد العنــف 2012-2016 )إال  �

أنــه قــد تعــذر تفعيلهــا(.
افتتــاح مركــز المشــورة القانونــي واالجتماعــي الســتقبال حــاالت العنــف ومســاعدة  �

المعنفــات فــي كافــة المجــاالت اجتماعيــا وقانونيــا )إال أن الحجــم الكارثــي لضحايــا 
النــزاع المســلح فــاق كل اإلمكانيــات التــي يوفرهــا المجتمــع الســوري بمؤسســاته 

الحكوميــة واألهليــة فــي توثيــق وتســجيل حــاالت العنــف المرتكبــة(. 
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أهم مكتسبات املرأة العراقية

إقــرار خطــة عمــل وطنيــة لقــرار مجلــس األمــن 1325 المتعلــق بآثــار الصــراع  �
المســلح علــى المــرأة والفتــاة. وبذلــك تكــون العــراق أول دولــة عربيــة تســير نحــو 
هــذه الخطــوة. وتؤكــد الخطــة علــى توفيــر آليــات حكوميــة لحمايــة المــرأة فــي 

عــادة إدماجهــا فــي المجتمــع. مناطــق النــزاع وســد احتياجاتهــا بعــد النــزاع واإ
اســتحداث قســم بوزارة حقوق اإلنســان لرصد االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة  �

فــي العراق. 
إقــرار اســتراتيجية وطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة )2013-2017( وتبنــي  �

حملــة وطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة. 
استحداث 4 محاكم مختصة بالعنف األسري تابعة لمجلس القضاء األعلى.  �
إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف األسري.  �
إقــرار قانــون الحمايــة مــن العنــف ضــد المــرأة فــي إقليــم كردســتان والــذي شــمل  �

تجريــم ختــان اإلنــاث.
إقــرار الدســتور العراقــي نســبة ال تقــل عــن )الربــع( لتمثيــل المــرأة فــي مجلــس  �

المحافظــات. ومجالــس  النــواب 
دخــول المــرأة العراقيــة ســلك الشــرطة بعــد أن ظــل حكــرا علــى الرجــال. ووصــل  �

عــدد المنتســبات اآلن إلــى أكثــر مــن )10000( امــرأة. 
االجتماعيــة  � المــرأة  بقضايــا  مختصــة  العراقيــة  بالمــرأة  خاصــة  إذاعــة  تأســيس 

والسياســية والقانونيــة واالقتصاديــة، معظــم العامليــن فيهــا مــن النســاء، فــي خطــوة 
غيــر مســبوقة عربيــًا.
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مساواة الدستور بين الرجل والمرأة في منحهما الجنسية ألبنائهما.  �
إطـــــــاق أول اســــتــــراتـــيــجــــــيـــــة وطـــنـــــيـــــة للتـــخـــــفـــــــيـــــف مـــــن الفــــــقـــــــــر فــــي البـــــــاد  �

للسنـــــــوات )2010-2014( مرتكــزًة علــى 6 محصــات منهــا تقليــل مســتوى 
التفــاوت بيــن النســاء والرجــال. 

تنصيب امرأة كرئيسة جامعة ألول مرة في تاريخ العراق.  �
ارتفاع نسبة مشاركة المرأة العراقية في القضاء إلى )%5(. �
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مانية
ُ
أهم مكتسبات املرأة الع

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الريفية ألول مرة على مستوى السلطنة.  �
زيادة ميزانية الدوائر المختصة التي تعني بصحة المرأة بشكل مباشر.  �
رفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص لجمعيات المرأة العمانية.  �
اعتمــاد مبالــغ وموازنــات للبرامــج واألنشــطة المعنيــة بالمــرأة فــي الخطــط الخمســية  �

والســنوية ضمــن الموازنــات العامــة للدولــة التــي تشــمل كافــة القطاعــات والمجــاالت. 
تصنيف معظم اإلحصاءات والبيانات الرسمية على أساس النوع االجتماعي.  �
والمعاهــد  � المدرســي  التعليــم  مناهــج  فــي  المــرأة  حقــوق  موضوعــات  تضميــن 

والخاصــة.  الحكوميــة  المعاهــد  وكذلــك  والجامعــات  والكليــات  المتخصصــة 
إتاحة الحق للمرأة في الترشح واالنتخاب في مجلس الشورى.  �
إتاحــة الحــق للمــرأة أن ترفــع دعــاوى العضــل )وهــي حالــة عــدم موافقــة ولــي األمــر  �

فــي تزويجهــا بمــن ترغــب فــي الــزواج بــه(.
إجــراء تعديــل قانونــي يتيــح للمــرأة حــق الحصــول علــى جــواز الســفر دون أخــذ  �

موافقــة ولــي األمــر. 
إجــراء تعديــل قانونــي يكفــل حصــول المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى  �

قطعــة أرض كمنحــة مــن الدولــة بعــد أن كان هــذا النظــام مقصــورًا علــى الذكــور 
فقــط.

وصول عدد النساء العامات في مجال السلك القضائي إلى 30 امرأة. �
تشــكل النســاء حوالــي )18%( مــن أعضــاء مجلــس الدولــة فــي فترتــه األخيــرة  �

.)2015-2011(
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أهم مكتسبات املرأة الفلسطينية

إنجاز المسودة النهائية لمشروع قانون حماية األسرة من العنف.  �
إعداد استراتيجية وطنية لإلعام من منظور النوع االجتماعي.  �
اســتحداث هيئــات حكوميــة جديــدة معنيــة بالمــرأة، هــي: اللجنــة الوطنيــة لمناهضــة  �

العنــف ضــد النســاء واللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي 
رقــم 1325 واللجنــة الوطنيــة للموازنــات الحساســة للنــوع االجتماعــي. 

إقــرار نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء ضحايــا العنــف لمســاعدة مــزودي الخدمــات  �
فــي التعــرف علــى حــاالت العنــف وتوفيــر الدعــم لضحايــا العنــف القائــم علــى 

أســاس النــوع االجتماعــي. 
تضميــن الــرزم التشــريعية المنظمــة لاقتــراع العــام والمحلــي حــد أدنــى لتمثيــل  �

النســاء ال يقــل عــن )%20(. 
إقــرار قانــون معــدل لقانــون األســرى والمحرريــن بمــا يضمــن إدمــاج المــرأة األســيرة  �

والمحــررة فــي المجتمــع بفعاليــة ويكفــل شــعورهن باألمــن اإلنســاني. 
إنشــاء قاعــدة بيانــات لألســيرات داخــل الســجون اإلســرائيلية وتوثيــق تجربــة األســر  �

نتــاج فيلــم تعريفــي بالنســاء األســيرات وتجاربهــن. لعشــرين أســيرة محــررة واإ
صــدور قــرار يقضــي بتبنــي موازنــات مســتجيبة للنــوع االجتماعــي )أي تراعــي  �

احتياجــات المــرأة(. 
تعييــن نســاء فــي مواقــع صنــع قــرار حساســة كمنصــب محافــظ ورئيســة للجهــاز  �

المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. 
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مراجعــة قانــون العمــل ولوائحــه التنفيذيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي ورفــع  �
نتائــج المراجعــة لمجلــس الــوزراء. 

انخفاض نسبة األمية في صفوف النساء إلى )7%( عام 2012. �
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أهم مكتسبات املرأة اللبنانية

إصــدار قانــون حمايــة النســاء مــن العنــف األســري عــام 2014 تحــت عنــوان  �
"حمايــة النســاء وســائر أفــراد األســرة مــن العنــف األســري".

إلــزام الموظــف فــي إدارات الدولــة بالتبليــغ عــن أي إســاءة فــي حــال كان شــاهدا  �
الــذي يحتمــل أن  الجنســي  التحــرش  ذلــك  فــي إطــار وظيفتــه، ويشــمل  عليهــا 

تتعــرض لــه الموظفــة أو أيــة امــرأة فــي نطــاق القطــاع الرســمي. 
إلغــاء المــادة المتعلقــة بجرائــم الشــرف مــن قانــون العقوبــات والتــي كانــت تتيــح  �

تخفيــف العقوبــة فــي جرائــم الشــرف. 
عدم التسامح مع حاالت العنف ضد النساء في المحاكم الجزائية اللبنانية. �
إطاق الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر. �
وضــع معجــم وطنــي حــول المصطلحــات والمفاهيــم الموحــدة المتعلقــة بالنــوع  �

االجتماعــي. 
إدراج الهيئــة الوطنيــة لشــئون المــرأة اللبنانيــة كمؤسســة إقــراض صغيــرة وتمكنهــا  �

مــن توفيــر قــروض متوســطة الحجــم بفوائــد متدنيــة. 
وضــع اســتراتيجية عشــرية للمــرأة فــي لبنــان )2011-2021( متضمنــة "العمــل  �

على دمج الفتيات ذوات االحتياجات الخاصة في كافة مراحل التعليم" و"حماية 
الفتــاة والمــرأة فــي حــاالت الطــوارئ والنزاعــات المســلحة والحــروب وفــي حــاالت 

الكــوارث الطبيعيــة". 
التــي  � واألنشــطة  البرامــج  حــول  معلومــات  لتوفيــر  إلكترونــي  برنامــج  اعتمــاد 

تســتهدف المــرأة والتــي تنفذهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرســمية 
الدوليــة.  والمنظمــات 
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إدراج سياســات دمــج النــوع االجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين ضمــن أجنــدة  �
العمــل الحكومــي. 

مســاواة المــرأة بالرجــل مــن حيــث اســتفادتها مــن إعفــاء إضافــي مــن الرســم عــن  �
زوجهــا وأوالدهــا القاصريــن، وذلــك فــي حــاالت الميــراث.
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أهم مكتسبات املرأة الليبية

تخصيــص )6( مقاعــد للمــرأة مــن جملــة )60( مقعــدا فــي قانــون انتخــاب الهيئــة  �
التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور.

اشــتراط كثير من القوانين المســيرة للنشــاط االقتصادي حصول المرأة على نســبة  �
ال تقل عن )20%( من الرخص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية. 

شــكلت المــرأة مــا نســبته )16%( مــن أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام بواقــع  �
)33( امــرأة مــن أصــل )200( عضــو. 

اعتماد الدولة على أكثر من )50%( من وجودها المؤسساتي على النساء. �
تقديم مشروع قانون بشأن رعاية النساء ضحايا االغتصاب والعنف.  �
افتتاح مركز العنف ضد المرأة في بنغازي. �
فتــح البــاب أمــام المنظمــات الدوليــة والوطنيــة لتشــخيص حالــة العنــف ضــد المــرأة  �

فــي ليبيــا. 
إبراز دور الهال األحمر الليبي لمشكلة معاناة النساء في الحرب.  �
مشاركة المرأة بفاعلية في الحياة العامة منذ انطاق الثورة. �
منــح المــرأة الليبيــة حــق التحــدث والتظاهــر واالحتجــاج علــى أي عنــف ضدهــا،  �

حيــث لــم يكــن يســمح بالتحــدث عــن العنــف ضــد المــرأة قبــل فبرايــر2011.
دارتهــا لكثيــر مــن  � قيــام المــرأة الليبيــة بأنشــطة كثيــرة مثــل قيادتهــا للمظاهــرات واإ

مؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا يشــكل تحديــا للمعاييــر االجتماعيــة القائمــة. 
ممارسة المرأة الليبية العمل السياسي وأعمال المقاومة ونقل األسلحة والمعلومات  �

والعناية بالاجئين في المخيمات. 
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أهم مكتسبات املرأة املصرية

مشــاركة المجلــس القومــي للمــرأة فــي لجنــة الخمســين لصياغــة تعديــل الدســتور،  �
مــا أدى إلــى تضميــن الدســتور المصــري الجديــد لعــام 2014 مــا يقــرب مــن 
الدولــة  التــزام  منهــا:  مباشــر،  أو غيــر  مباشــر  بشــكل  المــرأة  تمــس  مــادة   20
المجالــس  مقاعــد  ربــع  تخصيــص  العنــف،  أشــكال  مــن جميــع  المــرأة  بحمايــة 
نشــاء آليــة لمراقبــة  المحليــة للمــرأة، اعتبــار التمييــز جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون واإ
التمييــز، تمكيــن المــرأة مــن تولــي المناصــب العليــا والقضائيــة فــي الدولــة، ضمــان 

التمثيــل المناســب للمــرأة فــي البرلمــان. 
نص الدستور على أحقية المرأة في منح جنسيتها ألبنائها.  �
إضافة مادتين في قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.  �
إلغــاء المــادة القانونيــة التــي كانــت تعفــي المغتصــب مــن العقوبــة فــي حــال زواجــه  �

مــن المجنــي عليهــا. 
إعداد دراسة لتحديد التكلفة المادية للعنف ضد المرأة. �
إنشــاء "وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة" فــي مديريــات األمــن ومراكــز الشــرطة  �

لتلقــي شــكاوى العنــف ضــد المــرأة. 
المنتظــر  � مــن  العنــف  أشــكال  كافــة  مــن  المــرأة  لحمايــة  قانــون  إعــداد مشــروع 

منتخــب. برلمــان  أول  مــع  إصــداره 
إنشــاء "وحــدات تكافــؤ الفــرص" بالــوزارات للتأكيــد علــى المســاواة الدســتورية بيــن  �

الرجــل والمــرأة فــي مجــال العمــل والتصــدي ألي ممارســات تمييزيــة تتعــرض لهــا.
 



30

فــي  � الجنســين  بيــن  المســاواة  لقيــاس  نمطيــة  اســتحداث مؤشــرات جديــدة غيــر 
مجــاالت )العمــل- الصحــة- التعليــم- الحقــوق السياســية( مــع عــدم الســماح 

أخــرى.  مشــروعات  أي  إلــى  المــرأة  مشــروعات  بتحويــل مخصصــات 
للمــرأة عنــد وضــع خريطــة  � بالنســبة  الفقــر  بيانــات خاصــة بمســتويات  إضافــة 

المحافظــات. جميــع  فــي  الفقــر  لمســتوى  توضيحيــة 
إنشــاء مــدارس صديقــة للفتيــات بهــدف إتاحــة فرصــة حقيقيــة أمــام بنــات األســر  �

الفقيــرة المتســربات مــن التعليــم. 
إلــزام الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي بتقديــم خدمــات العــاج والرعايــة الطبيــة  �

للمــرأة المعيلــة. 
ارتفاع نسبة النساء المقيدات في الجداول االنتخابية إلى )%48(.  �
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أهم مكتسبات املرأة املغربية

رفــع نســبة تمثيــل المــرأة بالمجلــس العلمــي األعلــى الــذي يعتبــر أعلــى ســلطة دينيــة  �
فــي المملكــة المغربية.

ينص الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.   �
إعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، وفي انتظار المصادقة عليه. �
ينــص الدســتور علــى ضمــان تمثيــل النســاء القاضيــات فــي المجلــس األعلــى  �

للســلطة القضائيــة، بمــا يتناســب مــع حضورهــن داخــل الســلك القضائــي.
رســاء المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي إنهــاء الحيــاة  � تعديــل مدونــة األســرة واإ

للشــقاق. والطــاق  االتفاقــي  الطــاق  ضافــة  واإ الزوجيــة، 
إلزاميــة اإلشــارة إلــى ملخــص* الــزواج أو الطــاق فــي عقــد الــزواج بمــا يجعــل  �

أي  مــن  بمــا يحميهــا  للــزوج  العائليــة  بالوضعيــة  اطــاع مســتمر  المــرأة علــى 
مفاجئــة دون علمهــا )زواج جديــد، طــاق....(. تصرفــات 

إجــراء تعديــل قانونــي ُيمكِّــن الزوجــة مــن االســتفادة، مثــل الــزوج، مــن ظــروف  �
التخفيــف بشــأن الضــرب والجــرح والقتــل فــي حالــة الخيانــة الزوجيــة. 

حذف المادة القانونية المتعلقة بإمكانية زواج المغتصب من المجني عليها.  �
إعــداد مشــروع قانــون لمنــع تشــغيل الطفــات كخادمــات فــي البيــوت، وفــي انتظــار  �

المصادقــة عليه.

* وهــي عبــارة عــن اســتمارة تتضمــن البيانــات األوليــة مثــل الحالــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن البيانــات الخاصــة 
بالطرفيــن.
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تخصيص )60( مقعدا للمرأة في مجلس النواب، فضا عن المقاعد االنتخابية  �
األخرى.

تعزيــز التجربــة المغربيــة فــي مجــال ميزانيــة النــوع االجتماعــي، وتأســيس مركــز  �
التميــز فــي ميزانيــة النــوع االجتماعــي ألول مــرة بالمغــرب. 

إنشاء المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف المبني على النوع االجتماعي.  �
تعديــل قانــون االتصــال الســمعي البصــري بمــا يلــزم متعهــدي االتصــال الســمعي  �

البصــري العمــل علــى النهــوض بثقافــة المســاواة بيــن الجنســين والمســاهمة فــي 
محاربــة التمييــز بســبب الجنــس ومحاربــة الصــور النمطيــة الســلبية القائمــة علــى 

النــوع االجتماعــي. 
النــوع  � إدمــاج  بغــرض  جديــدة  مقاربــات  اســتعمال  مــع  الفقــر  خريطــة  تحديــث 

الفقــر. مــن  الحــد  برامــج  مختلــف  فــي  االجتماعــي 
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توحيد سن التقاعد للجنسين عند )60( سنة.  �
المصادقة على االســتراتيجية الوطنية لمأسســة النوع االجتماعي،  والتي تضمن  �

توفيــر فُــرص أوســع لمعالجــة مختلــف قضايــا المرأة. 
العمــل علــى مراجعــة مدونــة األحــوال الشــخصية لتتناســب والتغيــرات الطارئــة  �

علــى بنيــة المجتمــع. 
العمــل علــى وضــع قانــون يهــدف إلــى تعزيــز محاربــة مختلــف أشــكال العنــف ضــد  �

المرأة والفتاة، طبقا لمقتضيات االســتراتيجية الوطنية لمأسســة النوع االجتماعي. 
إحاطة المرأة المعاقة بعناية فائقة.  �
إجــراء مســح وطنــي مخصــص للعنــف ضــد المــرأة أخــذا فــي االعتبــار اإلشــكاليات  �

الموريتانيــة كختــان اإلنــاث والتســمين اإلجبــاري للفتيــات. 
قامــة نشــاطات لتدعيــم قــدرات  � وضــع مشــروع للوقايــة مــن النزاعــات المســلحة واإ

قــادة الــرأي حــول أنمــاط الوقايــة مــن النزاعــات وحــول مشــاركة المــرأة فــي إعــادة 
إدمــاج المواطنيــن المهاجريــن إلــى الســنغال ومالــي. 

إطاق عدة برامج بهدف زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار والمؤسســات  �
الوطنية لمنع النزاعات وحلها. 

النــوع  � علــى  القائــم  العنــف  لمكافحــة  الوطنــي  المســتوى  علــى  مخطــط  وضــع 
االجتماعــي. 

وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ختان اإلناث.  �



34

تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي مجــال محــو أميــة المــرأة حيــث بلغــت نســبة االلتحــاق  �
الصافــي لإلنــاث فــي التعليــم األساســي )%100(. 

تولــي النســاء 9 وزارات مــن أصــل 30 وزارة، مــن بينهــن وزيــرة للشــؤون الخارجيــة  �
والتعاون. 
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جــراءات تتضمــن اتخــاذ خطــوات فعليــة لضمــان تمثيــل النســاء  � ســن تشــريعات واإ
بنســبة ال تقــل عــن )30%( فــي الهيــاكل القياديــة والهيئــات المنتخبــة والخدمــة 

المدنيــة.
تزايــد االهتمــام اإلعامــي بقضيــة الطفلــة وفــي مقدمــة ذلــك قضيــة الســن اآلمــن  �

لــزواج الصغيــرات وختــان اإلنــاث. 
تعديل قانون الجنسية للحد من ظاهرة )الزواج السياحي أو المؤقت(.  �
إجــراء مراجعــة مســتمرة للقوانيــن المجحفــة بحــق المــرأة بمــا يتفــق وبنــود اتفاقيــة  �

الســيداو، أســفرت عــن تعديــل العديــد مــن القوانيــن التــي تتضمــن تمييــزا ضــد المــرأة. 
تضميــن البرنامــج المرحلــي لاســتقرار والتنميــة )2012-2014( فــي مجــال  �

التمكيــن االقتصــادي للمــرأة عــددًا مــن التدابيــر واإلجــراءات منهــا اعتمــاد نســبة ال 
تقــل عــن )25%( مــن الموازنــة لصالــح احتياجــات النســاء.

إدماج احتياجات النوع االجتماعي في 28 وزارة.  �
اعتمــاد مشــروع الموازنــات المســتجيبة الحتياجــات النــوع االجتماعــي فــي إطــار  �

الدعــم الحكومــي لمشــاريع المــرأة. 
إفــراد مكــون خــاص بالمــرأة فــي خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتخفيف  �

مــن الفقر.
إنشــاء مكتــب خدمــات جمهــور المتقاضيــن فــي كل محكمــة اســتئناف، علــى أن  �

تخصــص فيــه وحــدة مختصــة بشــئون المــرأة بهــدف إرشــاد المــرأة المتقاضيــة.
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بلغت نسبة تمثيل المرأة في الحوار الوطني الشامل )%29(. �
ارتفاع تواجد المرأة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى نسبة )%37(.  �




